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 2 (12) أضواء البيان

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
به اصحأرب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله و الحمد هلل 

 أجمعين، أما بعد:
في التفسير يكرره فهل يصلح تفسير زاد المسير  من أراد أن يجعل له أصلا  :هذا سائل يقول

 يعني البن الجوزي وهل الكتاب قد استوعب األقوال في التفسير؟
نما هو من التفاسير المتوسطة جمع فيه الكثير من الكتاب متوسط ليس بالط ويل وال بالمختصر وا 

ومع ذلك تخلو هذه األقوال من االستدالل والتعليل  ،من السلف وغيرهم التأويلأقوال أهل 
ذا أراد أن يرجع إلى  ،بيد طالب العلم يستفيد منه ويكرره ويردده والترجيح يصلح أن يكون دليال وا 

يكون هذا و ا التي ذكرها واالستدالل لها بما هو أطول منه يكون استفاد خير  توثيق هذه األقوال 
 بمثابة دليل بيده.

 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم.

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصبحه والتابعين لهم 
 :-هللا تعالىرحمه -قال اإلمام محمد األمين الشنقيطي ،بإحسان إلى يوم الدين

ظاهر هذه اآلية أن جميع أنواع  ،اآلية  ١٧٣البقرة:  ژ ک ک ک ڑ ڑ ژقوله تعالى: "
الميتة والدم حرام ولكنه بين في موضع آخر أن ميتة البحر خارج عن ذلك التحريم وهو قوله 

إذ ليس للبحر طعام غير الصيد إال ميتته وما  ،اآلية  ٩٦المائدة:  ژ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱ ژ
وأن المراد بصيده الطري  عض العلماء من أن المراد بطعامه قديده المجفف بالملح مثلا ذكره ب

وجمهور العلماء على أن  ،ألن القديد من صيده فهو َصيٌد ُجعل قديدا ؛منه فهو خلف الظاهر
وأبو أيوب  ،وعبد هللا بن عمر ،وزيد بن ثابت ،المراد بطعامه َميتته منهم أبو بكر الصديق

براهيم النخعي ،وأبو سلمة بن عبد الرحمن ،وعكرمة ،رضي هللا عنهم أجمعين ي األنصار   ،وا 
كما نقله عنهم ابن كثير وأشار في موضع آخر إلى أن غير  ،والحسن البصري وغيرهم

فيفهم   ١٤٥األنعام: ژ  ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ژالمسفوح من الدماء ليس بحرام وهو قوله 
علو القدر من أثر تقطيع اللحم ليس بحرام إذ لو كان منه أن غير المسفوح كالحمرة التي ت

 ."ا فائدةكالمسفوح لما كان في التقييد بقوله مسفوحا 
البقرة: ژ  ک ک ک ڑ ڑ ژ: -جل وعال -في قوله -رحمه هللا تعالى -قول المؤلف

 ،دمالميتة اقترنت بـ)ال( والدم كذلك فالنص شامل لجميع ما يشمله االسم اسم الميتة واسم ال  ١٧٣
خصصت الميتة بما جاء فيما يتعلق بصيد البحر وطعامه وجاء ما يخصص الميتة وما يقيد الدم 

ُخصص هذا اللفظ الميتة بميتة البحر والجراد  ،الميتتان السمك والجراد «أحلت لنا ميتتان ودمان»
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

وذكر المذاهب هذا من باب العموم  -رحمه هللا -وسيأتي تفصيل الكالم في كالم المؤلف
يطلق عليه أنه ميتة  ،ة ثم تفارقهألن الميتة لفظ ذو أفراد يشمل جميع ما تحله الحيا ؛الخصوصو 
ستثنى من ذلك على سبيل التخصيص ما جاء به النص طعام البحر الذي ُعب ِّر عنه بالحديث ي

فالحوت ميتة البحر تشمل جميع ما يشاركه  ،ا الجرادبفرد من أفراده وهو الحوت أو السمك وأيض  
أما  ،والجراد قاس عليه أهل العلم من حيث الطهارة كل ما ال نفس له سائلة ،ي كونه ميتة بحرف

فيما ذكر عنه  -عليه الصالة والسالم-بالنسبة لألكل فاللفظ خاص به للدليل الخاص وأن النبي 
ي واللفظ الثان «أحلت لنا ميتتان»الصحابة أنهم غزوا معه سبع غزوات يأكلون الجراد مع قوله 

ألن الميتة ذات أفراد خرج منها بعض هذه األفراد بالحديث  ؛هذا من باب العموم والخصوص
ولذا جاء تقييده بالوصف  ؛وأما الدم هل يكون ذا أفراد أو أوصاف؟ أوصاف ،المذكور وباآلية
 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ژوالدم لفظ مطلق قيد بالوصف  ،فالميتة من األلفاظ العامة ،ابكونه مسفوح  

طيب لو قلنا أن الدم لفظ عام   ١٤٥األنعام:  ژ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ
ا ألن ذكر بعض األفراد بحكم أنه ال يمكن تخصيصه بقوله دما مسفوح   ؟يترتب عليه ماذاكالميتة 

يقتضي تخصيصه بالحكم الموافق لكن في الميتة لماذا قلنا تخصيص ألن الحكم  الموافق للعام 
 ڱ ڳ ژالحكم مخالف فيخصص لكن ما يتعلق بالدم حرام و  ،لكم هنا حرم وهنا أحل ،مخالف

ا إال على طاعم يطعمه الحكم موافق لو قلنا هذا تحريم أيض    ١٤٥األنعام:  ژ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ
ألن الحكم حكم الخاص موافق لحكم  ؛إنه من باب التخصيص لقلنا إنه ال يقتضي التخصيص

نما ذُ  ،العام فال يقتضي التخصيص اص من باب االهتمام به والعناية بشأنه كما في كر الخوا 
وفي هذه  ،نظائره من ذكر الخاص بعد العام أو عكسه إنما يذكر لالهتمام به والعناية بشأنه

ق يقيد بالنص المقي ِّد محل اتفاق ألنه يتفق معه في الحكم طلالمالصورة ينقلون اإلجماع على أن 
الم في التفريق بين بعض األفراد الميتة في البحر سيأتي الكو والسبب كما قرر ذلك أهل العلم 

ر كالكلب والخنزير وما يعيش في البحر والبر مما ال يعيش إال فيه وما له نظير محرم في الب  
 المصنف رحمه هللا فصل في هذا. ،يأتي على سبيل التفصيل

ين أما الميتتان أن هللا أحل له وألمته ميتتين ودم -صلى هللا عليه وسلم-وقد جاء عن النبي "
فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال وسيأتي الكلم على هذا الحديث في األنعام إن 

 "أخرجه.. «هو الحل ميتته»في البحر  -صلى هللا عليه وسلم-وعنه  ،شاء هللا تعالى
ليه ع-كذلك هو الطهور ماؤه الذي هو سبب ورود الحديث سببه السؤال عن طهارة الماء فأجاب 

 .«هو الطهور الحل ميتته» -الصالة والسالم



 

 

 
4 

 4 (12) أضواء البيان

أخرجه مالك وأصحاب السنن واإلمام أحمد والبيهقي والدارقطني في سننيهما والحاكم في "
المستدرك وابن الجارود في المنتقى وابن أبي شيبة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان 

 "والبخاري وظاهر..
ذي وابن خزيمة وابن حبان إنما قال صححه الترمذي وابن لماذا ما قال صححه البخاري والترم

كان بحسب الكتب؟ لو  أوخزيمة وابن حبان والبخاري؟ الترتيب هنا بحسب األشخاص 
إنما الترمذي نص على تصحيحه في صحيحه وابن  ا،شخاص ما قدم على البخاري أحدباأل

نقله الترمذي  ،ه تصحيحهالبخاري ُنقل عن ،خزيمة خرج الحديث في صحيحه وابن حبان كذلك
 .اوغيره لكن لو كان في صحيح البخاري قلنا صححه البخاري وال قدمنا عليه أحد

وقد  ،اوظاهر عموم هذا الحديث وعموم قوله تعالى وطعامه يدل على إباحة ميتة البحر مطلقا "
ألقاه في الحديث المتفق عليه أنه أكل من العنبر وهو حوت  -صلى هللا عليه وسلم-ثبت عنه 
 :وحاصل تحرير فقه هذه المسألة أن ميتة البحر على قسمين ،ا وقصته مشهورةالبحر ميتا 

ن أخرج منه مات كالحوت وقسم يعيش في البر كالضفادع  ،قسم ال يعيش إال في الماء وا 
وخالف أبو  ،أما الذي ال يعيش إال في الماء كالحوت فميتته حلل عند جميع العلماء ،ونحوها
فيما مات منه في البحر وطفا على وجه الماء فقال فيه هو مكروه األكل  -مه هللارح -حنيفة

 ."بخلف ما قتله إنسان أو حسر عنه البحر فمات فإنه مباح األكل عنده
نازع بعضهم فيما ورد النص  ،الذي ال يعيش إال في الماء يقول فميتته حالل عند جميع العلماء

ن كان ل يس المقصود باألصل في أصل الحديث وداللته األصلية ما بتحريمه في اللفظ يعني وا 
يعيش في البحر مثل الكلب والخنزير يعني تحريمه منصب على ما يعيش في البر هذا األصل 

لكن اللفظ يتناول ما يعيش في البحر ومثل ما قال  ،في السياق في النص في الداللة األصلية
أنا أريد أن أبين  ،عناه أنه يدخل فيه من حيث اللفظفإذا قلتم خنزير م امالك أليس تقولون خنزير 

 أن قوله فميتته حالل عند جميع العلماء فيه خالف في مثل هذه الصورة.
 طالب: ...............

 ال، سيأتي أنه حرام.
وأما الذي يعيش في البر من حيوان البحر كالضفادع والسلحفاة والسرطان وترس الماء فقد "

فذهب مالك بن أنس إلى أن ميتة البحر من ذلك كله مباحة األكل وسواء اختلف فيه العلماء 
وقال  ،ا أو ألقي في النار أو دس في طينا أو باالصطياد أو أخرج حيا مات بنفسه وُوجد طافيا 

ا بالفرق ثالثا  ابن نافع وابن دينار ميتة البحر مما يعيش في البر نجسة ونقل ابن عرفة قوالا 
 ."افيكون طاهرا  بين أن يموت في الماء
يمكن أن يقال بمثل  الا في البحر هل يمكن أن يقول عالم أنه ميتة بحر لكن لو مات إنسان غرق  

 هذا لكن اللفظ يحتاج إلى مزيد دقة.
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ا وعزاه لعيسى عن ابن ا أو في البر فيكون نجسا بالفرق بين أن يموت في الماء فيكون طاهرا "
ن ماتت فيهوالضفادع البحرية عند مالك م ،القاسم وفي المدّونة وال بأس بأكل  ،باحة األكل وا 

ن ماتت ألنها من صيد الماء انتهى أما ميتة الضفادع البرية فهي حرام بل خلف  ،الضفادع وا 
-ا ولو ذكيت لقيام الدليل على ذلك كما سيأتي وأظهر األقوال منع الضفادع مطلقا  ،بين العلماء

وخنزيره فالمشهور من مذهب مالك فيهما الكراهة قال خليل أما كلب الماء  -إن شاء هللا تعالى
أما  :وقال  الباجي ،وكلب ماٍء وخنزيره :ا على ما يكرهبن إسحاق المالكي في مختصره عاطفا 

وقال ابن القاسم في المدونة  ،كلب البحر وخنزيره فروى ابن شعبان أنه مكروه وقاله ابن حبيب
وأنا  :وقال ابن القاسم ،بشيء ويقول أنتم تقولون خنزيره لم يكن مالك يجيبنا في خنزير الماء

وحجته في إباحة  ،ا هذا هو حاصل مذهب مالك في المسألةأتقيه ولو أكله رجل لم أره حراما 
 ژ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱ ژميتة الحيوان البحري كان يعيش في البر أو ال، قوله تعالى: 

 "اله..وال طعام له غير صيده إال ميتته كما ق ٩٦المائدة: 
 ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ژاآلية والنص الذي حرمهما اآلن النص الذي أباح خنزير وكلب البحر 

بين هذه النصوص من  ذيال ما ،وجاء في الكلب ما جاء  ١٤٥األنعام:  ژ ھ ھ ھ ھ
إذا أردنا أن ننظر إليها ونتعامل معها على طريقة أهل العلم في دفع التعارض في مثل  ؟النسب

بظاهر؟  ليس أووآية التحريم مجملة ظاهر  ،اإلباحة عامةبأن اآلية التي تتعلق  هذه الصورة قلنا
م؟ أنت معنى هذا؟ أنتم بإقراركم بهذا اللفظ ُيخشى أن يشمله أو لحم  ماتقولون خنزير  مفما الذي يقدَّ

خنزير  خنزير البحر فهو مجمل أنت تقول ألنه يتناول خنزير البر ويتناول ؛خنزير اللفظ المجمل
  !فما الذي يخرجه من اآلية المحر ِّمة؟

 طالب: ...............
 ،يصلح أن يجاب به الهذا الذي استقر لكن  ،هذا الذي استقر عندك هذا في نهاية بحث المسألة

 من يرى العكس ما فيه إشكال؟ 
 طالب: ...............

 ما الذي يخرجه من اآلية؟ أنتم تقولون خنزير.
 ..طالب: .............

يعني إذا قلنا في البترول أنه الذهب األسود تقول أنتم تقولون ذهب  ا،نعم، الحقيقة ليست خنزير 
أما ما تعارف عليه الناس  ،نجعل فيه زكاة الذهب؟ الكالم في الحقيقة الشرعية واللغوية األصلية

إلنسي لكنه ال يدخل في تحريم الحمار ا ييسمونه كذا ويسمونه.. مثل ما في الحمار الوحش
 ع في ذلك إلى حقيقة الشيء وواقعه.فالمرجِّ 
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صلى هللا -وال طعام له غير صيده إال ميتته كما قاله جمهور العلماء وهو الحق ويؤيده قوله "
وقد قدمنا ثبوت هذا الحديث وفيه  «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»في البحر  -عليه وسلم

ة البحر حلل وهو فصل في محل النزاع بأن ميت -صلى هللا عليه وسلم-التصريح من النبي 
 ڑ ژوقد تقرر في األصول أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة كان من صيغ العموم كقوله 

 ."٦٣النور:  ژ ک ک ک  ک
 .-عليه الصالة والسالم-يعني عن جميع أوامره 

 ."34إبراهيم:  ژ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ ژوقوله "
أنت  ،ألنه مفرد مضاف إلى معرفة ؛د بذلك العمومجميع النعم الواحدة يمكن إحصاؤها لكن المرا

 جميع الذنوب ومن هذا الباب. ؟جميع الذنوب أوإذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي تقصد واحد 
 "ا.وقد أشار في مراقي السعود بقوله عاطفا "

ليه أشار. أووقد  ليه؟ نعم وا   وا 
ليه أشار في مراقي السعود بقوله عاطفا على صيغ العموم:"  وا 

ـــــــــــــــــومـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــد وجـــــــــــــــــدمعرف  ـــــــــــــــــأل ق  ا ب
 

ــــــــــــــــــــــــــــى معــــــــــــــــــــــــــــرف   أو بإضــــــــــــــــــــــــــــافة إل
 "إذا تحق الخصوص قد نفي 

 وبه نعلم.
 يعني.

......................... 
 

ـــــــــــــــــد وجـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــأل ق ـــــــــــــــــا ب  ومـــــــــــــــــا معرف
 هذا تتمة بيت سابق شطر ثاني لبيت قبل الثاني. 

ــــــــــــــــــــــــــــى معــــــــــــــــــــــــــــرفِّ   أو بإضــــــــــــــــــــــــــــافة إل
 

ــــــــــــــي  ــــــــــــــد نف ــــــــــــــق الخصــــــــــــــوص ق  إذ ا تحق
  

............................ 
 

ــــــــــــــي  ــــــــــــــد نف ــــــــــــــق الخصــــــــــــــوص ق  إذ ا تحق
يعم ظاهره كل ميتة مما في البحر  «ميتته» -صلى هللا عليه وسلم-وبه نعلم أن قوله " 

 في هذه المسألة هو أن ما ال يعيش إال في البحر فميتته حلل -رحمه هللا -ومذهب الشافعي
 ا على الماء أم ال.بل خلف سواء كان طافيا 

 بال خالف يعني عندهم في مذهبهم.
وأما الذي يعيش في البر من حيوان البحر فأصح األقوال فيه وهو المنصوص عن الشافعي في 

 ."ا ومقابلهاألم ومختصر المزني واختلف العراقيين أن ميتته كله حلل لألدلة التي قدمنا آنفا 
 .........طالب: ......

 كتب في االختالف اختالف أبي حنيفة وابن أبي ليلى وكذا عند الشافعية. توجد



 

 

 

 

 

7
 
 

7 

 7 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 طالب: ...............
هنا اختالف العراقيين من أصحاب الشافعي وهو مطبوع على هامش األم طبعة بوالق الظاهر 

 أنه مطبوع. 
سواء كان  ،خالف في مذهبهمفي المسألة األولى أن ما ال يعيش إال في البحر فميتته حالل بال 
وأما الذي يعيش في البر من  ،طافيا أم ال، هذا يوافقهم عليه الحنابلة ويخالفهم الحنفية في الطافي

حيوان البحر فأصح األقوال فيه وهو المنصوص عن الشافعي في األم إلى آخره أن ميتته حالل 
كل يرجع إلى أصله في هذا  وعند الحنابلة العكس تغليب جانب الحظر ،تغليبا لجانب الحل

 األصل الحل أو األصل الحظر؟
 طالب: ...............

 وش هو؟
 طالب: ...............

إذا مر  ،فرق بين من يقول الحالل ما أحله هللا وبين من يقول الحرام ما حرمه هللاو خالف، 
فرق كما أن  مابينه ليس بين الجملتين تضاد،اإلنسان بمثل هذا الكالم ومن غير تأمل يقول 

إذا قلنا الحالل ما أحله هللا فيبقى ما عداه على التحريم  ،الحالل ما أحله هللا فالحرام ما حرمه هللا
ذا قلنا الحالل ما حرمه هللا فيبقى ما عداه على التحليل   على الحل.و وا 

 ا ومقابله.لألدلة التي قدمنا آنفا 
 قوالن.

ا ثانيهما التفصيل بينما لذي يعيش في البر مطلقا ومقابله قوالن أحدهما منع ميتة البحري ا
يؤكل نظيره في البر كالبقرة والشاة فتباح ميتة البحري منه وبين ما ال يؤكل نظيره في البر 

صلى -لعموم قوله كالخنزير والكلب فتحرم ميتة البحري منه وال يخفى أن حجة األول أظهر 
 ه كما تقدم.الحل ميتته وقوله تعالى وطعام-هللا عليه وسلم
ر في حجة األول و الظه افي قوله وال يخفى أن حجة األول أظهر وجه-رحمه هللا-ترجيح الشيخ

هل يسمى ميتة بحر؟ ألنه يعيش في البر يسمونه برمائي في شمول النص لما يعيش في البر 
 يعيش في البر ويعيش في البحر هو بحري ويعيش في البر.

 طالب: ...............
 ين؟أ

 : ...............طالب
ا يعني بجميع من غير تفريق بين أفراد ما يعيش في منع ميتة البحري الذي يعيش في البر مطلق  

ال نحتاج إلى التفصيل فيما كان عيشه في البحر أكثر وبينما ما كان عيشه في البر أكثر  البر وا 
ن أكثر أو أقل مادام خالص سواء كا، ا يمنع هذاوأما قول الشيخ مطلق   ،ليكون الحكم للغالب
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يعيش في البحر وال يموت إذا دخل البحر فهو ميتة بحر لكن المسألة تحتاج إلى مزيد عناية من 
د ألن االحتياط وترك الشبهات أمر مطلوب شرع   ؛-رحمه هللا -الشيخ ا واالستبراء للدين أمر مؤكَّ

اآلن إذا  ،ريم شيء آخراالحتياط شيء والتح :أن يقولا أيض  للشيخ أن لكن يبقى  ،في الشرع
إشكال تشك هل  ال اال أصلي إذا كان التحريم أصلي اشككت في طعام ولو كان التحريم عارض

هل ذكي أو  اما تأكل؟ التحريم أصلي لكن إذا كان التحريم عارض أوغنم؟ تأكل  أوهذا خنزير 
ما ذكي تجزم أنه غنم لكن هل ذكي تذكية شرعية أو ذكاه من ينطق بالشهادتين أو من عنده 

ومسألة بناء الجسد  ،شيء من الشرك أو شيء من هذا تبقى الشبهة تقوى وتضعف في مثل هذا
والدعوة إنما تستجاب إذا طاب المطعم كل هذا  «كل جسد ُبني على سحت فالنار أولى به»

أما كونه وبينما ال يؤكل  ،اإلنسان يهتم ويتحرز لما يأكل وما يشرب وما يدخله في جوفهيجعل 
فتحريم ميتة البحري منه طيب خنزير بحر سماه خنزير بحر كلب بحر وبينما ال يؤكل  نظيره

نظيره في البر كالخنزير والكلب فتحريم ميتة البحري منه إذا قلنا أن هذا الخنزير ال يعيش إال في 
بحر يدخل في هذا الكالم؟ ال، ألن الكالم فيما يعيش في البر ويعيش في البحر هو بحري ال

 باعتبار الغالب لكنه يعيش في البر.
 طالب: ...............
 يأتي الخالف فيها.سحتى الضفادع البرية 

 طالب: ...............
 ا.يهتمون لهذا كثير   الال، هم يضعون القاعدة وتطبيقها في الواقع حسب الوجود وعدمه 

فهو أن كل ما ال يعيش إال في الماء فميتته حلل والطافي -رحمه هللا-وأما مذهب اإلمام أحمد"
وأما ما يعيش في البر من حيوان البحر فميتته عنده حرام فل بد من ذكاته  ،منه وغيره سواء

إباحة ميتة ما يعيش  واحتج لعدم ،إال ما ال دم فيه كالسرطان فإنه يباح عنده من غير ذكاة
في البر بأنه حيوان يعيش في البر له نفس سائلة فلم ُيبح بغير ذكاة كالطير وحمل األدلة التي 

 ."كي حللوكلب الماء عنده إذا ذُ  ،ذكرنا على خصوص ما ال يعيش إال في البحر انتهى
ون جانب الحظر يعني كما هو معروف من االحتياط عند الحنابلة في كثير من أبواب الدين يغلب

 اإذا كان مسافر  وفي باب الصالة مثال   ،في هذا الباب في باب األطعمة ،يغلبون جانب المنع
وطرأ عليه الحضر أو الحضر ثم طرأ عليه السفر وقضاء الصلوات إذا وجدت في السفر ثم 

ا وهو االحتياط وهذا معروف في قضيت في الحضر أو العكس يغلبون جانب الحضر مطلق  
 الحنابلة.مذهب 

 طالب: ...............
 ما أشار إلى الكتاب انتهى كالمهم. لكنأكيد أنه نقل من كتب الحنابلة 
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وكلب الماء عنده إذا ذكي حلال وال يخفى أن تخصيص األدلة العامة يحتاج إلى نص فمذهب "
 ."وهللا تعالى أعلم مالك والشافعي أظهر دليلا 

ا دخول ما يعيش في البر والبحر في النص العام؟ ما هل هذا من باب التخصيص؟ هل أثبتن
لنحتاج إلى إخراجه ما نتفق معهم على إدخاله حتى نحتاج إلى  أثبتنا ننازع في إثباته أصال  

 إخراجه.
ألنه  أن كل ما يعيش في البر ال يؤكل البحري منه أصلا -رحمه هللا-ومذهب اإلمام أبي حنيفة"

ي البحر وهو الحوت بأنواعه فميتته عنده حلل إال إذا مات وأما ما ال يعيش إال ف ،مستخبث
حتف أنفه في البحر وطفا على وجه الماء فإنه يكره أكله عنده فما قتله إنسان أو حسر عنه 
البحر فمات حلل عنده بخلف الطافي على وجه الماء وحجته فيما يعيش في البر منه أنه 

وحجته في كراهة السمك   ١٥٧راف: األع ژ ژ ڈ ڈ ژمستخبث وهللا تعالى يقول 
 ."الطافي ما رواه أبو داود في سننه حدثنا أحمد بن عبدة

 وجه االستخباث في حيوان البحر الذي يخرج ويمكن أن يعيش في البر وجه االستخباث فيه.
 طالب: ...............

عندهم عادة  يعني هل من عادة العرب استخباث هذا النوع؟ ألن المردود إليه في االستخباث
عاف -عليه الصالة والسالم-النبي  ؟العرب كون اإلنسان نفسه تعافه هل يستقل هذا بالمنع

 الاإلنسان إذا استبرأ لدينه  ،المنعو الضب لكن الحجة فيما يعيش في البر تغليب جانب الحظر 
يمنع منه يالم لكن يبقى أنه إذا كان هناك قول وله مستنده ومأخذه من النص واضح لإلنسان أن 

 نفسه من باب التورع واتقاء الشبهات لكن ما يمنع الناس منه.
 طالب: ...............

يعني إذا تقرر عنده في هذه المسألة  ،لكن إذا كان القول الثاني له دليله هو إذا كان يفتي به علم
باب اتقاء وهذا هو الراجح يفتي بالتحريم ما فيه إشكال لكن إذا كان استرواحه إلى المنع من 

 يمنع الناس منه. الالشبهة والقول الثاني له دليله ومأخذه من النص 
 طالب: ...............

 ين؟أمن 
 طالب: ...............

 من البحري.
 طالب: ...............

يعيش منه في  ذيالبحر لكن اليعيش في البر من البحري هو الكالم كله على البحري صيد 
 ؟البر
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 .........طالب: ......
وأما ما ال يعيش إال في البحر وهو الحوت بأنواعه فميتته  ،كالمه إال إذا مات انظرال، عندك 

عنده حالل إال إذا مات حتف أنفه وطفا انتهى ثم بعد ذلك قال وحجته فيما يعيش في البر منه 
 يعني البحري.

 طالب: ...............
 يموت بمجرد إخراجه.، يخرج من البحر ويتمشى وال نعمفي حياته 

 طالب: ...............
 مستخبث ألنه بالنسبة للناس غير مألوف والناس تكره غير المألوف.هذا عندهم  نعم

حدثنا وحجته في كراهة السمك الطافي ما رواه أبو داود في سننه حدثنا أحمد بن عبدة قال 
 يحيى بن َسليم الطائفي.

 ُسليم ُسليم.
قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد هللا قال يحيى بن ُسليم الطائفي 

ما ألقى البحُر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا » -صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا 
ر انتهى قال أبو داود روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عند أبي الزبي «فل تأكلوه

 سند هذا.أوقفوه على جابر وقد أ
 نعم اقرأ قال أبو داود.

قال أبو داود روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحّماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر "
 ".اوقد َأسند هذا الحديث أيضا 

 وقد ُأسند.
ا من وجه ضعيف عن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن وقد ُأسند هذا الحديُث أيضا "

وأجاب الجمهور عن االحتجاج األول بأن ألفاظ النصوص عامة  -سلمصلى هللا عليه و -النبي 
في ميتة البحر وأن تخصيص النص العام ال بد له من دليل من كتاب أو سنة يدل على 

ومطلق ادعاء أنه خبيث ال يرد به عموم األدلة الصريحة في عموم ميتة  ،التخصيص كما تقدم
ابر المذكور قال النووي في شرح المهذب ما وعن االحتجاج الثاني بتضعيف حديث ج ،البحر
وأما الجواب عن حديث جابر الذي احتج به األولون فهو أنه حديث ضعيف باتفاق " :نصه

 ".االحتجاج بهالحفاظ ال يجوز 
ن حكم الشيخ على ضعفه لكن يأتي  سيأتي في كالم المؤلف ما يعضد هذا الحديث ويقويه وا 

 نوع قوة. استدراك فيما بعد أنه يرى أن فيه
ال يجوز االحتجاج به لو لم يعارضه شيء فكيف وهو معاَرض بما ذكرنا من دالئل الكتاب "

وهذا الحديث من رواية يحيى بن سليم المنتشرة  -رضي هللا عنهم -والسنة وأقاويل الصحابة
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 11 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر قال البيهقي يحيى بن سليم الطائفي 
وقد رواه غيره عن إسماعيل ابن أمية موقوفا على جابر قال وقال  ،ير الوهم سيئ الحفظ قالكث

فقال ليس هو بمحفوظ وُيروى عن جابر خلفه قال الترمذي سألت البخاري عن هذا الحديث 
 ."اوال أعرف ألثر ابن أمية عن أبي  الزبير شيئا 

يعني الموجود في البيهقي  ،االزبير شيئ   صواب العبارة يقولون وال أعرف البن أبي ذئب عن أبي
 ا.المصدر وال أعرف البن أبي ذئب عن أبي الزبير شيئ  

 طالب: ...............
 أحضرت أكثر من نسخة فوجدت كأن هذه أفضل. نفعل؟ ماذاوهللا 

 ".بيهقي وقد رواه أيضا يحيى بن أبيقال ال"
 ُأنيسة.

ي ُأنيسة متروك ال يحتج به قال ورواه عبد العزيز ُأنيسة عن أبي الزبير مرفوعا ويحيى بن أب"
ا وعبد العزيز ضعيف ال يحتج به بن عبيد هللا عن وهب بن كيسان عن جابر عن جابٍر مرفوعا 

ا وال يحتج بما ينفرد ورواه بقية بن الوليد عن األوزاعي عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا  :قال
عة من الصحابة على خلف قول جابر مع ما وقول الجما :قال ،به بقية فكيف بما يخاَلف

 «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»أنه قال في البحر  -صلى هللا عليه وسلم-رويناه عن النبي 
في السنن الكبرى في باب من كره أكل الطافي ما نصه أخبرنا أبو بكر بن  لبيهقيوقال ا

 ."ا محمد بن إبراهيم بن فيروزالحارث بن الحارث الفقيه أنبأنا علي بن عمر الحافظ قال حدثن
 من هو علي بن عمر يا أبو عبد هللا من هو الحافظ؟ 

 طالب: ...............
 الدارقطني؟ أليس 

 طالب: ...............
 نعم.

قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن فيروز قال حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني قال حدثنا بن "
 ."َنمير
 ُنمير.

ُنمير قال حدثنا عبيد هللا بن عمر عن أبي الزبير عن جابر رضي هللا عنه أنه قال حدثنا ابن "
يد فيه فكل وما مات فيه ثم طفا فل تأكل كان يقول ما ضرب به البحر أو جزر عنه أو ص  

ختياني وابن جريج وزهيروبمعناه رواه أ  ".يوب السّ 
 وبمعناه.رواه 

 .رواه أيوب
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 أي نعم.
 ."ختيانيوبمعناه رواه أيوب السّ  "

ختياني بفتح السين.  السَّ
ختياني وابن جريج وزهير بن معاوية وحماد بن سلمة وغيرهم عن أبي الزبير " رواه أيوب السَّ

عن جابر موقوفا وعبد الرزاق وعبد هللا بن الوليد العدني وأبو عاصم ومؤمل بن إسماعيل 
ا وهو رواه عن الثوري مرفوعا ا وخالفهم أبو أحمد الزبيري فوغيرهم عن سفيان الثوري موقوفا 

واهم فيه أخبرنا أبو الحسن بن عبدان قال أنبأنا سليمان بن أحمد اللخمي قال حدثنا علي بن 
إسحاق األصبهاني قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن 

ا السمك على الماء فل إذا طف»قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أبي الزبير عن جابر عن النبي 
ذا جزر عنه البحر فكله وما كان على حافته فكله قال سليمان لم يرفع هذا الحديث  «تأكله وا 
 "عن سفيان إال أبو أحمد ثم ذكر البيهقي بعد هذا الكلم..

 من سليمان هذا؟  سليمان من هو؟
 طالب: ...............

 اسمه؟ ماالطبراني 
 طالب: ...............

 يظهر. ذيالهو 
ثم ذكر البيهقي بعد هذا الكلم حديث أبي حديث أبي داود الذي قدمنا والكلم الذي نقلناه عن "

فتحصل أن حديث جابر في النهي عن أكل السمك الطافي  :النووي قال مقيده عفا هللا عنه
ذهب كثير من العلماء إلى تضعيفه وعدم االحتجاج به وحكى النووي اتفاق الحفاظ على 

 ."عفه كما قدمنا عنه وحموا بأن وقفه على جابَر أثبتض
 ال، مصروف جابر.

ذاا فهو قول صحابي معاَرض بأقوال جماعة من الصحابة " وحموا بأن وقفه على جابٍر أثبت وا 
 ."منهم أبو بكر الصديق رضي هللا عنه وباآلية والحديث

 .-رحمه هللا -كما سيأتي في كالم البخاري 
لمتقدَمين وقد يظهر للناظر أن صناعة علم الحديث واألصول ال تقتضي وباآلية والحديث ا"

 ".الحكم برد حديث جابر المذكور ألن
 يقوي الحديث.ي الشيخ الحديث بعد ما تقدم كله يقو اآلن 

ألن رفعه جاء من طرق متعددة وبعضها صحيح فرواية أبي داود له مرفوعاا التي قدمنا "
ا مع وقد رواه غيره مرفوعا  ،سليم الطائفي وأنه سيئ الحفظ ضعفوها ألن في إسنادها يحيى بن

أن يحيى بن سليم المذكور من رجال البخاري ومسلم في صحيحهما ورواية أبي أحمد الزبيري 
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ا عند البيهقي والدارقطني ضعفوها بأنه واهم فيها قالوا خالفه فيها وكيع له عن الثوري مرفوعا 
 "علوم أن..ا وموغيره فرووه عن الثوري موقوفا 

 طالب: ...............
 كل ما يعود إلى الحفظ ال إلى العدالة يمكن انجباره. نعميقبل التقوية 

 طالب: ...............
 انتهى.ما بعدالكالم ب يأتيك اآلن

المذكور وهو محمد بن عبد هللا بن الزبير بن عمرو بن درهم الزبيري ومعلوم أن أبا أحمد "
ن  قال ابن حجر في التقريب إنه قد يخطئ في حديث الثوري فهاتان األسدي ثقة ثبت وا 

وبقية المذكور  ،ا عند البيهقي وغيرهالروايتان برفعه ُتعضدان برواية بقية بن الوليد له مرفوعا 
ن تكلم فيه كثير من العلماء ا برواية عبد ويعتضد ذلك أيضا  ،من رجال مسلم في صحيحه وا 

ا ورواية يحيى بن بن كيسان عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا  العزيز بن عبيد هللا له عن وهب
 "أبي أنيسة له عن الزبير..

 عن أبي.
 عن أبي الزبير؟

 عن أبي الزبير عن جابر.
ن كان عبد العزيز بن عبيد هللا ويحيى بن أبي أنيسة " عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا وا 

ا براوية ابن أبي ذئب له يعتضد ذلك أيضا المذكوران ضعيفين العتضاد روايتهما برواية الثقة و
عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا عند الترمذي وغيره فالظاهر أنه ال ينبغي أن ُيحكم على 
حديث جابر المذكور بأنه غير ثابت لما رأيت من طرق الرفع التي روي بها وبعضها صحيح 

 مراقي السعود: كرواية أبي أحمد المذكورة والرفع وزيادة العدل مقبولة قال في
ـــــــــــد........ ـــــــــــع والوصـــــــــــل وزي  والرف

 
 ...................................." 

يد اللفظ يعني زيادة اللفظ.   وز 
 والرفــــــــــع والوصــــــــــل وَزيــــــــــد اللفــــــــــظ"
 

 "مقبولــــــــــــة عنــــــــــــد إمــــــــــــام الحفــــــــــــظ 
هذا ما جرى عليه المتأخرون من أن الرفع في حالة تعارضه مع الوقف والوصل في حالة  

 ،والزيادة في اللفظ من الثقة كلها مقبولة على ما جرى عليه المتأخرون تعارضه مع اإلرسال 
م بالعكس إذا تعارض الرفع مع الوقف يقولون الوقف ألنه هو المتيقن والرفع ومنهم من يحك

وقل مثل هذا في الوصل والزيادة أن الزيادة إذا وجدت عند بعضهم دون بعض  ،مشكوك فيه
بل  ،ا يط رد في مثل هذا عند األئمة الكبارا وال الرد مطلق  ا فيها فترد وال القبول مطلق  تكون مشكوك  

ا يحكمون للوصل ا يحكمون للوقف وأحيان  يحكمون بالرفع وأحيان   ،االقرائن أحيان  هم يحكمون ب
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ن كان بعض المتأخرين نقل  ،ا يردونهاا يقبلون الزيادة وأحيان  ا يحكمون لإلرسال وأحيان  وأحيان   وا 
 االتفاق على قبول الزيادة من الثقة لكن يبقى أن األئمة ليست لديهم أحكام مطردة في مثل هذا.

 الب: .................ط
 خارج مسلم؟ تحتاج إلى تصريح.

 طالب: .................
فيها وال موضع تصريح أبي الزبير مدلس محمد بن مسلم بن تدرس المكي كما هو  ليسيعني 

معلوم راويته في مسلم عن جابر متصلة ما فيها إشكال ولو بالعنعنة أما في خارج مسلم فهو ال 
 بد من التصريح.

 الب: .................ط
 الشيخ ما أشار إلى هذا رحمه هللا.

   ٻ ٻ ٻ ٱ ژنعم، لقائل أن يقول هو معارض بما هو أقوى منه ألن عموم قوله تعالى "

 «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»في البحر:  -صلى هللا عليه وسلم-وقوله   ٩٦المائدة:  ژ ٻ
القياس ألنه ال فرق في القياس بين الطافي أقوى من حديث جابر هذا ويؤيد ذلك اعتضاده ب

وقد يجاب عن هذا بأنه ال يتعارض عام وخاص وحديث جابر في خصوص الطافي فهو  ،وغيره
مخصص لعموم أدلة اإلباحة فالدليل على كراهة أكل السمك الطافي ال يخلو من بعض قوة 

فيطفو على وجه الماء وكل  والمراد بالسمك الطافي هو الذي يموت في البحر ،وهللا تعالى أعلم
ا ومن ذلك قول عبد هللا بن رواحة ما عل على وجه الماء ولم يرسب فيه تسميه العرب طافيا 

 رضي هللا عنه:
 وأن العــــــــرش فـــــــــوق المــــــــاء طـــــــــافٍ 

 
ـــــــــــــالمين  ـــــــــــــرش رب الع ـــــــــــــوق الع  وف

ا مر به جماعة من بني راسب وجماعة من بني طفاوة ويحكى في نوادر المجانين أن مجنونا  
يختصمون في غلم فقال لهم المجنون ألقوا الغلم في البحر فإن رسب فيه فهو من بني 

ن طفا على وجه الماء  "فهو من بني طفاوة وقال البخاري  راسب وا 
ن رسب فهو صالح. بهذه الطريقة يختبرون البيض إذا وضعوه في  ماء فإن طفا فهو فاسد وا 

 طالب: .................
 ؟كيف

 طالب: .................
 ال توجدال، اآلن طريقة الحفظ والتخزين يعني الغالب عليها السالمة أما أول يكثر فيه الفساد 

 وسائل لالختبار إال هذه.
 طالب: .................
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ا وشرحه من قبل ونقل كالم ابن في هذه المسألة طويل جد  -هللا رحمه-ال بد كالم البخاري  نعم
 من الدوام يا شيخ؟ آت  ال؟ أنت  أوال موقفا مناسبا نجدأدري وهللا  الحجر 

 طالب: .................
 يعني كالم البخاري وما يتعلق به. ال، اليوم ألن الكالم طويل جدا

 طالب: .................
 توابع. م الترجمة لهنقف كال نريد أن نعم

  لك.اللهم صل وسلم على عبدك ورسو 


